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Passagens de Testemunhos na Missa do dia 1/10/2011   
 

A - Introdução (Explicação pelo Casal Responsável Regional)  

 

As ENS são um Movimento de Espiritualidade Conjugal. Neste tempo de 
exigência, para as famílias cristãs, somos chamados a exercer a nossa missão junto dos 
casais, testemunhando o nosso amor à Igreja e a fidelidade a Deus, através do nosso 
amor de casal, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e na sociedade em que 
vivemos. 

Os Casais são chamados a participar no serviço aos outros, rotativamente, nos diversos 
graus de responsabilidade (Informação e Pilotagem, Sector, Região, Província), na 
animação e desenvolvimento espiritual das nossas Equipas, oferecendo a sua 
disponibilidade e o seu entusiasmo, e exercitando os dons particulares com que o 
Senhor os dotou. 

Em seguida vamos proceder à passagem de testemunho do Casal Responsável de 
Sector G (Fátima e António) da Região Lisboa2, para o novo Casal Responsável para o 
próximo triénio (Nelita e Nuno). 

Faremos também a passagem do testemunho do Casal Responsável da ECIP – 
Equipa Coordenadora de Informação e Pilotagem da Região Lisboa2: a Mafalda e o 
Zeca passam o testemunho à Fátima e ao António. 

Cumpre-se assim um princípio fundamental das ENS, o da rotatividade e renovação na 
responsabilidade ao serviço das Equipas, o que se verifica periodicamente a nível de 
todo o Movimento, desde as Equipas de Base até à Equipa Internacional (a ERI).   

 

B – Passagem do Testemunho do Casal Responsável do Sector G 
 

Agradecemos à Fátima e ao António, o trabalho empenhado durante os últimos 3 
anos, que com grande dedicação animaram e puxaram pelas Equipas do Sector G. Este 
agradecimento é extensivo aos Casais que com eles trabalharam na Equipa de Sector. 

Depois o CRR pede ao Casal Moitinho de Almeida que se aproxime do altar com o 
Símbolo do Sector. (Nossa Senhora) e lê a frase: 

“Fátima  e António, coloquem no altar o símbolo do Sector”. 



 

  
                                                                                                       Região Lisboa 2 

 

______________________________________________________________________________ 2

 

A Fátima e o António completam o Testemunho: 

"Senhor, em tuas mãos entregamos as Equipas e os Casais do nosso Sector. 
Pedimos-Te humildemente que aceites os esforços que fizemos e perdoes as 
nossas fraquezas. Agradecemos, de todo o coração, as graças com que 
sempre nos acompanhaste."    
 
Seguidamente o CRR chama o novo Casal Responsável do Sector G (Nelita e Nuno 
Rebordão Pires) e pede que se aproximem do altar. 
 
Como Responsáveis da Região Lisboa2 e em sintonia com a Supra Região Portugal, 
apresentamos à comunidade, o novo casal Responsável de Sector G.  
Agradecemos à Nelita e ao Nuno que se disponibilizaram para assumir a 
responsabilidade do Sector G, nos próximos 3 anos, dando um testemunho de muita 
abertura ao serviço.  
Poderão sempre contar com o nosso apoio e as nossas orações e disponibilizamo-nos 
para vos ajudar na vossa missão, de fazer crescer o amor conjugal nas ENS que vos são 
confiadas, como o Padre Caffarel nos ensina. Estamos certos que a Virgem Mãe e a 
luz do Espírito Santo estarão sempre convosco nesta caminhada.   
 
O CRR entrega ao novo Casal Responsável do Sector G o símbolo, dizendo: 
 
"Recebei o símbolo do vosso Sector. Procurai, com alegria e generosidade, dedicar-vos 
a ele, como o Senhor se dedicou ao serviço da Sua Igreja." 
 
O novo Casal Responsável do Sector G, após receber o símbolo, efectua o seu 
compromisso, dizendo: 
 
"Aceitamos, em casal, ser, nas E.N.S., Responsáveis de Sector, conforme nos 
é confiado. Comprometemo-nos a animar e a orientar as suas equipas na 
fidelidade ao Espírito e às normas do Movimento. Com a ajuda de Deus, 
queremos crescer no espírito de serviço, a exemplo de Jesus, que veio para 
servir e não para ser servido. Confiamo-nos ao Senhor, e pedimos a ajuda de 
Maria, para que nos ilumine na nossa acção, e por nós continue a operar 
maravilhas."         
 
 
 
C – Passagem do Testemunho do Casal Responsável da ECIP  
 
“O nosso obrigado à Mafalda e ao Zeca, pelo trabalho empenhado durante os últimos 
5 anos, na criação e na organização da pilotagem de novas Equipas de Lisboa. Com 
muito bom senso e sabedoria foi possível durante estes anos criar 18 novas Equipas, 
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das quais 9 da Região Lisboa2. Este agradecimento é extensivo aos Casais RIP que 
convosco trabalharam na Equipa de Informação e Pilotagem”. 

 

Depois o CRR pede ao Casal Pimentel Santos que se aproxime do altar com o Símbolo    
da ECIP (Vela) e lê a frase: 

“Mafalda e Zeca, coloquem no altar o símbolo da ECIP da Região Lisboa2”. 

A Mafalda e o Zeca completam o Testemunho: 

"Senhor, em tuas mãos entregamos as Equipas Novas. Pedimos-Te 
humildemente que aceites os esforços que fizemos e perdoes as nossas 
fraquezas. Agradecemos, de todo o coração, as graças com que sempre nos 
acompanhaste."    
 

Seguidamente o CRR chama o novo Casal RECIP (Fátima e António Moitinho de 
Almeida) e apresenta-o à comunidade: 
 
“Como Responsáveis da Região Lisboa 2 e em sintonia com a Supra Região Portugal, 
apresentamos à nossa comunidade, o novo Casal RECIP da Região Lisboa2.  
Agradecemos à Fátima e ao António que se disponibilizaram para assumir uma nova 
responsabilidade, dando um exemplo de muita abertura ao serviço nas ENS.  
Poderão sempre contar com o nosso apoio para caminhar convosco nesta missão 
comum de fazer crescer o numero de Equipas na nossa Região. Estamos certos que 
Nossa Senhora e a luz do Espírito Santo estarão sempre convosco nesta caminhada”.   
 
 
O CRR de Lisboa2 entrega ao novo Casal RECIP da Região Lisboa2 o símbolo, dizendo: 
 
"Recebei o símbolo da ECIP de Lisboa2. Procurai, com alegria, lançar as sementes de 
novas ENS, como o Senhor se dedicou ao Reino de Deus." 
 
O novo Casal RECIP, após receber o símbolo, efectua o seu compromisso, dizendo: 
 
"Aceitamos, em casal, ser, nas E.N.S., Responsáveis da ECIP da Região Lisboa 
2, conforme nos é confiado. Comprometemo-nos a criar novas Equipas na 
fidelidade ao Espírito e às normas do Movimento.  
Com a ajuda de Deus, queremos crescer no espírito de serviço, a exemplo de 
Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Confiamo-nos ao Senhor, a 
quem rogamos a luz do seu Espírito e queremos, com Maria, dar-lhe graças, 
porque, em nós e por nós continua a operar maravilhas."    
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D – Benção e Envio (Explicação pelo Conselheiro Espiritual da Região)  
 
 
O Conselheiro Espiritual da Região Lisboa 2 (Pe Nuno Brás) agradece aos Casais 
que terminam funções, e dá a Bênção aos Casais que assumem novas 
responsabilidades no Movimento, e envia-os para a sua nova Missão integrada no 
âmbito da Igreja. 

 
“Senhor nós Te damos graças pelo empenho e dedicação dos Casais que hoje 
cessam as suas funções.  
Senhor nós Te pedimos que ilumines os Casais que hoje iniciam novas 
funções, para que o seu trabalho dê muito fruto para a construção do Teu 
reino”. 
 


